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Barnschema i Tieto Edu app, för vårdnadshavare med
barn förskola och fritidshem
Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem lämnar löpande via Tieto Edu app
aktuella tider för barnet. Du lämnar in schema för en period framåt i tiden. Vid
schemaförändring måste det nya schemat lämnas minst en vecka i förväg, det går inte att
registrera tider inom handläggningstiden. Grunden för barnets schema är
vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Se vidare regler och riktlinjer
www.kristianstad.se/barnschema. Det är mycket viktigt att personalen har information
om ditt barns vistelsetid i förskolan och fritidshemmet. Förläggning av 15 timmar per
vecka beslutas av förskolechef när det gäller Allmän förskola 3-5 åringar och barn vars
föräldrar är lediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.

Barnschema lämna aktuella tider
Registrera schema
I Tieto Edu app väljer du barnschema samt registrera schema och där visas aktuell
kalender för varje vecka. Det visas med en grön checksymbol om schema finns registrerat
på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar
aktuellt schema. Om en dag är ledig hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledigt
hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid ledig hela veckan.
Viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du endast har schema för en
vecka, som är samma tider väljer du att upprepa (kopiera) det över en period genom att
välja aktuella veckor. Eller kan du markera alla tillgängliga veckor som innebär cirka 4
månader framåt i tiden. Det är viktigt att inte schema ska saknas och tänk på
schemaförändringar lämnas minst en vecka i förväg. När det är klart trycker du på
knappen bekräfta.
Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka ändrar tiden eller
markerar ledig och bekräftar tiderna.
När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet
att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra
på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och
eftermiddagstid välj plustecknet vid aktuell tid då öppnas fält för att skriva in tid.
Bor vårdnadshavarna på olika adresser, så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av
vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas
schema till ett schema för barnet.
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Översikt
Här ser du din registrerade schematid (planerad tid) och den tiden som barnet varit på
förskolan eller fritidshem (verklig tid). Du kan se det som månadsöversikt eller dag för
dag.
Personer som får hämta barnen
Viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn.
Informationen ser personal inom förskolan eller fritidshem.

Påminnelse schema saknas
Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut
påminnelse om att schema saknas. Meddelande kommer i Tieto Edu app och du kan göra
inställning i din mobiltelefon, att det ska visas som notifikation.
Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider se
vidare www.kristianstad.se/barnschema. Det är mycket viktigt att personalen har
information om ditt barns vistelsetid i förskolan och fritidshemmet.
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